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RESUMO
Com o objetivo de apontar as fontes alternativas e a utilização racional de energia elétrica em
empreendimentos imobiliários, o estudo buscou, através de pesquisas bibliográficas, uma análise de
diversas fontes de energia renováveis e procurou identificar as que melhor se encaixam para o propósito do
trabalho. Três fontes de energia se destacaram para essa finalidade: energia eólica, cuja geração de energia
elétrica ocorre através dos ventos, energia solar térmica, que utiliza coletores solares para aquecimento de
água e a energia solar fotovoltaica, que produz eletricidade através da incidência da radiação solar.
Disponibilizou-se metodologia de análise qualitativa para identificar as oportunidades de geração de
energia própria em empreendimentos imobiliários. A fonte que melhor atende as unidades consumidoras
para geração de energia elétrica é a fotovoltaica, cuja origem provém de uma reserva natural praticamente
inesgotável: o sol. Através da redução de custos de equipamentos e de novos benefícios por parte do
governo brasileiro, ela está se tornando cada vez mais acessível. O Ministério das Minas e Energia lançou
em dezembro de 2015, um programa de desenvolvimento da geração distribuída de energia elétrica. Ele
estimula a geração própria de energia nas unidades consumidoras conectadas à rede de distribuição de
energia elétrica. Tem como atrativos incentivos fiscais e sistemas de compensação, aonde se pode guardar
na rede de distribuição da concessionária, a energia produzida durante o dia e não consumida. Dessa forma,
a rede da concessionária funciona como uma grande bateria que armazena esse energia e a devolve em
momentos aonde não ocorre geração própria pelo sistema fotovoltaico, como por exemplo, à noite. Através
do uso de produtos e equipamentos com melhor eficiência energética e do dimensionamento adequado dos
sistemas fotovoltaicos conectados a rede para implementação em unidades consumidoras de edificações,
abre-se uma nova perspectiva no uso de energia renovável, com estímulo significativo às ações de
sustentabilidade e uma contribuição de vulto para uma menor agressão ao meio ambiente. Com as ações do
governo se intensificando, promovendo mais debates públicos e incentivos, um novo cenário energético se
desenha no Brasil. Junta-se a isso a elaboração de novos projetos que contemplem o uso dessa energia e
teremos uma grande disseminação da sua aplicação em empreendimentos imobiliários.

Palavras-chave: Empreendimento Imobiliário, Fontes Renováveis, Energia Solar, Sistema Fotovoltaico,
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ABSTRACT
In order to point out the alternative sources and the rational use of electricity in real estate projects, the
study sought through bibliographic searches, analysis of various renewable energy sources and sought to
identify those that best fit for the purpose of work. Three sources of energy stood out for this purpose: wind
power, whose power generation occurs through wind, solar thermal, which uses solar collectors for water
heating and photovoltaic solar energy, which produces electricity by focusing the solar radiation . It
provided a qualitative analysis methodology to identify opportunities for own power generation in real
estate. The source that best meets consumer units for electric power generation is photovoltaic, whose origin
comes from a natural reserve virtually inexhaustible: the sun. By reducing equipment costs and new benefits
from the Brazilian government, it is becoming increasingly accessible. The Ministry of Mines and Energy
launched in December 2015, a program of development of distributed generation of electricity. It stimulates
the own power generation in the consumer units connected to the electricity distribution network. Its
attractive tax incentives and compensation systems, where they can store in the utility distribution network,
the energy produced during the day and not consumed. Thus, the utility network functions as a large battery
that stores energy and returns this in times where no generation itself occurs by the photovoltaic systems,
for example, at night. Through the use of products and equipment with better energy efficiency and proper
sizing of photovoltaic systems connected to the network for deployment in consumer units of buildings,
opens a new perspective in the use of renewable energy, with significant stimulus to sustainability actions
and major contribution to less harm to the environment. With the actions of the government intensified,
promoting more public debates and incentives, a new energy scenario is designed in Brazil. Joins that the
development of new projects that include the use of this energy and have a wide spread of their application
in real estate.
Key words: Real Estate Development, Renewable Sources, Solar Energy, Photovoltaic System, Distributed
Generation.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1 - Apresentação
Por muito tempo o homem vem contemplando o céu, principalmente à noite, observando
as estrelas e a lua. Nesse período, o Sol ficou um pouco esquecido, deixado para segundo plano.
Mas os tempos mudaram e, atualmente, a nossa estrela maior tornou-se uma grande aliada para
geração de energia limpa e sustentada para o nosso planeta.
A nossa dependência do Sol nos leva a tempos primitivos da nossa existência. Podemos
identificar sua presença de várias formas: na geração de combustíveis fósseis, no armazenamento
de energia pelas plantas através da fotossíntese, nas hidrelétricas, cujo água represada é abastecida
pela evaporação, nos ventos produzidos pela diferença de temperatura da atmosfera,
impulsionando os aerogeradores para geração de energia eólica, nos coletores solares que aquecem
a água e principalmente, sua captação pelas células fotovoltaicas, que permitem transformar a
energia luminosa em energia elétrica, fato esse de grande relevância e que se apresenta como uma
grande alternativa para geração de energia para empreendimentos imobiliários, principalmente
atuando em conjunto com os sistemas convencionais.
Empreendimentos imobiliários com grande autonomia de energia deixaram de ser um
sonho, quer seja pelo uso de forma direta da energia através de coletores solares para aquecimento
de água, quer seja pela conversão da radiação solar em energia elétrica pelas células fotovoltaicas.
Todo processo de conversão ocorre de forma limpa, sem resíduos, sem partes móveis, sem fumaça,
silenciosa e sem agressão ao meio ambiente. Outra vantagem é que a geração de calor e eletricidade
ocorre no próprio ponto de consumo, com a possibilidade de interligação com rede elétrica. Reduzse assim investimentos em linhas de transmissão e uma menor agressão ao meio ambiente.
Segundo Alvarenga (2016), nem toda essa radiação solar chega à superfície da Terra. Como
se pode ver no balanço energético da Fig. 1, a maior parte dela é refletida de volta ao espaço,
absorvida pelas moléculas (CO2, H20 etc.) presentes no ar, pelas nuvens e pelo espalhamento dos
diversos agentes suspensos na atmosfera. Também devemos levar em consideração uma parte
muito pequena que é absorvida pelas plantas. Em um dia claro, sem nuvens, com o Sol a pino, a
energia solar que atinge uma superfície horizontal de 1 m2 próxima ao solo é de cerca de 1.000
W. À medida que o Sol fica mais baixo no horizonte, a crescente massa de ar que se interpõe no
caminho dos raios solares reduz a intensidade com que os mesmos alcançam essa superfície
perpendicular de 1 m2.
Figura 1- Balanço energético da energia solar incidente na Terra.

Fonte: Alvarenga (2016)
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1.2 - Justificativa
O mundo está em um verdadeira transformação no que diz respeito a geração de energia
elétrica. A dominação dos métodos convencionais, tais como o uso de combustíveis fósseis
(termoelétricas), fissão nuclear (usina nuclear) e água (hidrelétrica) para produção de energia
elétrica estão dando lugar a métodos mais sustentáveis e racionais para a produção de energia
elétrica.
Atualmente, os altos valores pagos para utilização de energia elétrica das concessionárias,
bem como a disponibilização de tecnologia e regulamentação para geração de energia própria, a
custos atrativos, tem proporcionado uma oportunidade adicional para implementação de novos
sistemas próprios de geração de energia elétrica.
Dentre eles, podemos destacar a energia fotovoltaica e energia eólica. Além de serem
limpas, agregam o benefício de poder dispor da geração próxima ao consumo, evitando o custo de
transmissão das energias convencionais. Junta-se a isso o novo conceito de geração distribuída,
cuja legislação vigente atual no Brasil permite que o excedente de energia produzido por sistemas
próprios podem ser injetados na rede elétrica da concessionária, permitindo o crédito da mesma
para uso futuro, limitado a 60 meses.
De olho nessa nova tendência, o Brasil, devido a sua disposição geográfica, tem caminhado
na busca dessas soluções, na geração de energia eólica e, principalmente, energia fotovoltaica.
Agrega-se também a disponibilidade de novos equipamentos e produtos com melhor
eficiência energética e teremos um cenário com novas oportunidades para utilização racional de
energia elétrica, trazendo tanto benefícios econômicos como o uso sustentável de energia.
Então, o que deve ser feito para popularizar tais implementações? Como estão as parcerias
público privado em relação ao tema? E os incentivos do governo, com redução de tributos? E, por
fim, quais as medidas governamentais que estão sendo adotadas para divulgação dos benefícios
atuais das unidades consumidoras em adotar sistema de geração distribuída?
O trabalho apresentará um estudo sobre fontes alternativas de energia (eólica, solar térmica
e solar fotovoltaica), com ênfase maior para a energia fotovoltaica, devido as suas características
se mostrarem mais atrativas para empreendimentos imobiliários.
1.3 - Objetivos
1.3.1 - Objetivo Geral
Conscientizar a sociedade sobre o uso de fontes renováveis de energia e os benefícios advindos
dessa conduta e ainda desmistificar os conceitos envolvendo fontes de energias renováveis,
principalmente aquelas próximas às unidades consumidoras (energia fotovoltaica e eólica);
1.3.2 - Objetivo Específico
• Demonstrar a evolução crescente do uso de fontes renováveis de energia e as suas
interligações com o sistema elétrico convencional;
• Contribuir para utilização de energia elétrica de forma sustentável e racional em
empreendimentos imobiliários.
• Enfatizar sobre processos de geração de energia fotovoltaica integrados a rede de
distribuição em unidades consumidoras conectada à rede elétrica da concessionária;
• Disponibilizar metodologia de análise para identificação de oportunidades de geração de
energia própria em empreendimentos imobiliários, através do uso de sistemas
fotovoltaicos.
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2.

DESENVOLVIMENTO

Para entendimento do tema, serão abordados o uso racional e três formas de energia
alternativas que podem ser utilizadas em empreendimentos imobiliários: energia eólica, energia
solar térmica e energia solar fotovoltaica. Ressalta-se aqui que a importância maior será dada a
energia solar fotovoltaica devido a sua forte expansão e, principalmente, pelos incentivos advindos
do Governo federal.
Em 15 de dezembro de 2015 foi implantado o Programa de Desenvolvimento da Geração
Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), do Ministério das Minas e Energia (www.mme.gov.br).
Esse programa visa para ampliar e aprofundar as ações de estímulo à geração de energia pelos
próprios consumidores, com base nas fontes renováveis de energia (em especial a solar
fotovoltaica).
Conforme informado pela Assessoria de Comunicação Social, no site do Ministério de
Minas e Energia, a geração distribuída traz benefícios para o consumidor e para o setor elétrico:
está no centro de consumo, o que reduz a necessidade de estrutura de transmissão elétrica e evita
perdas. Até 2030, 2,7 milhões de unidades consumidoras (Fig. 2) poderão ter energia gerada por
elas mesmas, entre residência, comércios, indústrias e no setor agrícola, o que pode resultar em
23.500 MW (48 TWh produzidos) de energia limpa e renovável, o equivalente à metade da geração
da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Com isso, o Brasil pode evitar que sejam emitidos 29 milhões de
toneladas de CO2 na atmosfera.
Figura 2- Objetivos do Programa de Desenvolvimento da Energia Distribuída

Fonte: Ministério de Minas e Energia (2015)

A resolução normativa da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) que estabelece
as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de
distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras
providências é a de número 482, de 17 de abril de 2012. Foi aperfeiçoada através do resolução
normativa 687, de 24 de novembro de 2015. Dentre as modernizações na resolução normativa,
podemos destacar:
• Prazo: o prazo para o consumidor utilizar os créditos com a sobra de energia fornecida para
a distribuidora sobe de 3 para 5 anos;
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•
•
•
•

•

Autoconsumo remoto: o consumidor poderá usar os créditos para abater a fatura de outros
imóveis cuja conta esteja sob sua titularidade, mesmo em outros locais.
Condomínios: podem fazer a compensação de forma conjunta das contas de suas unidades;
Consórcios: na geração compartilhada, interessados isolados se unem em consórcio ou
cooperativa e fazem a compensação conjunta das faturas, semelhante a um condomínio;
Geração Distribuída em Escolas e Hospitais: O BNDES foi autorizado pela Lei nº 13.203,
de 8 de dezembro de 2015, a apoiar com recursos a taxas diferenciadas projetos de
eficiência energética e de geração distribuída por fontes renováveis em escolas e hospitais
públicos;
Estímulos fiscais:
Isenção de ICMS e PIS/Cofins: O consumidor será tributado com o ICMS e
PIS/Cofins apenas sobre o saldo da energia que ele receber da distribuidora e não conseguir
compensar;
Isenção de PIS/Cofins: Além de não pagar ICMS, também ficará isenta do
PIS/Pasep e da Cofins a energia injetada pelo consumidor na rede elétrica e não
compensada. A isenção foi formalizada pela Lei no 13.169, de 6 de outubro de 2015,
convertida da Medida Provisória 675;
Redução do Imposto de Importação: Até 31 de dezembro de 2016, está reduzida de
14% para 2% a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre bens de capital
destinados à produção de equipamentos de geração solar fotovoltaica.

Baseado no exposto acima, a comunhão de sistemas convencionais de geração e
transmissão de energia (concessionária) com sistemas de geração própria das unidades
consumidoras (empreendimentos imobiliários), através de energia eólica e principalmente a
fotovoltaica (Fig. 3), demonstra ser uma alternativa viável e real para atender as demandas atuais
e futuras, de forma equilibrada, racional e sustentada em empreendimentos imobiliários.
Figura 3- Sistema de compensação de energia elétrica

Fonte: ANEEL (2014)
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2.1 – Uso Racional de Energia Elétrica
O uso racional de energia elétrica em empreendimentos imobiliários, em sintonia com os
conceitos de sustentabilidade, exerce um forte estímulo para utilização de uma ou mais fontes de
energia renováveis atualmente disponíveis. Dentre as que melhor se adaptam para esse fim,
podemos citar a eólica, com aproveitamento da força do vento para geração de energia elétrica, a
energia solar térmica, captada por coletores solares para aquecimento de água e a energia solar
fotovoltaica, que permite a conversão direta da luz do sol em eletricidade.
Utilizando-se de um sistema de geração própria de energia renovável e a aplicação de
métodos e produtos que a utilizem de forma eficiente e racional, teremos um cenário perfeito para
redução de custos, sem perda da qualidade de vida oriunda do uso da energia e também uma
contribuição direta ao meio ambiente.
Podemos citar 3 maneiras de usar a energia de forma eficiente:
• Hábitos inteligentes: Utilizar os equipamentos elétricos de forma equilibrada, a fim
de evitar o consumo excessivo de energia;
• Equipamentos eficientes: Na hora de comprar um aparelho eletrônico, escolha
sempre os que vêm com o selo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica) de economia de energia. O selo indica quais os aparelhos mais
eficientes no consumo. A escala varia de “A” a “G”, sendo mais eficientes os que
têm a classificação “A”;
• Projetos inteligentes: No projeto de uma edificação podemos utilizar soluções
criativas que vão nos ajudar a economizar energia, tais como como ambientes que
aproveitam melhor a luz natural.
Atualmente existem empresas de serviço de conservação de energia que prestam serviços
no sentido de explorar a racionalização do uso na energia em edificações, com redução de custos
e aumento de produtividade.
Em setembro de 2013 a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) lançou o Programa
de Eficiência Energética (PEE), que tem o objetivo de estimular projetos que demonstrem a
importância social e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética em processos,
equipamentos e no uso final da energia. Com isso estimula o desenvolvimento de novas
tecnologias e a divulgação de novos hábitos e práticas no uso racional de energia elétrica. Uma
das ações definidas no PEE é disponibilizar a cada dois anos uma revista de eficiência energética.
As edições podem ser encontradas no site http://www.aneel.gov.br/programa-eficienciaenergetica.
A seguir serão passadas algumas orientações no uso de equipamentos elétricos em
edificações, que contribuem de forma direta para o uso racional de energia:
1 - Elevadores

• Implementar sistema de busca inteligente do elevador mais próximo ao ponto
solicitado, evitando deslocamentos e consumo de energia desnecessários;
•
Uso de sistema regenerativo, que permite a utilização de parte da energia devolvida
pelo elevador durante seu funcionamento para a rede elétrica interna da edificação,
resultando em 35% de economia.
2 - Equipamentos de Informação
• Utilizar o Programa Energy Star. Esse sistema desliga o monitor sempre que o
computador não estiver em modo espera;
•
Programação para desligamento após 23 horas via sistema central;
3 - Freezers e geladeiras
•
Evitar que as portas fiquem abertas desnecessariamente;
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•

Manter o equipamento em perfeito estado de conservação, particularmente em
relação à borracha de vedação da porta;
• Manter o termostato regulado no mínimo necessário e localizar a geladeira fora do
alcance de raios solares ou de outras fontes de calor.
4 - Iluminação
• Manter limpas as lâmpadas e as luminárias para permitir a reflexão máxima da luz;
• Nos espaços exteriores reduzir, quando possível e sem prejuízo da segurança, a
iluminação em áreas de circulação, pátios de estacionamentos e garagens;
• Substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou de LED;
• Em jardins, estacionamentos externos e áreas de lazer, dar preferência a lâmpadas
de vapor de sódio;
• Usar reatores eletrônicos com alto fator de potência;
• Utilizar sensores de presença nos ambientes pouco utilizados;
• Rebaixar as luminárias quando o pé-direito for elevado, reduzindo,
consequentemente, a potência total necessária;
• Instalar nas áreas próximas às janelas circuitos independentes e sensores com
fotocélulas, que ajustam automaticamente os níveis de iluminação necessários para
complementar a luz natural;
• Paredes, pisos e tetos devem ser pintados com cores claras que exigem menor nível
de iluminação artificial. A diminuição da carga de iluminação reduz, como
consequência, a carga térmica para o sistema de condicionamento de ar.
5 - Chuveiro elétrico
• Desligue o chuveiro quando estiver se ensaboando;
• Procure manter a chave do chuveiro na posição verão. Na posição inverno, o
consumo de energia é 30% maior;
• Conserve limpos os orifícios de passagem da água do chuveiro para aumentar a vida
útil da resistência elétrica;
• Evite usar o chuveiro nos horários de pico de consumo de energia – das 18 às 22
horas;
6 - Máquina de lavar roupas, louças e secadoras
• Use a máquina só depois de ter juntado a quantidade de roupa/louça da capacidade
máxima do equipamento;
• Limpe com frequência o filtro das lavadoras de roupas e louças;
• Utilize a quantidade correta de sabão ou detergente para não ter que enxaguar
novamente.
7 - Ferro Elétrico
• Espere acumular uma razoável quantidade de roupas e passe-as de uma só vez;
• Siga as instruções de temperatura para cada tipo de tecido, passando primeiramente
os tecidos mais grossos, que necessitam temperaturas elevadas, e, após, desligue o
ferro e passe os mais leves;
• Evite ligar o ferro simultaneamente com outros aparelhos elétricos. Esse
eletrodoméstico sobrecarrega a rede de energia;
8 - Televisão
• Não deixe a TV ligada quando você não estiver assistindo;
• Evite dormir com a TV ligada;
• Dê preferência para aparelhos com timer (função de desligamento automático);
• Durante o período em que se encontra em stand-by, a televisão continua a consumir
energia;
9 - Micro-Ondas
• Utilizar o micro-ondas para refeições pequenas;
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• Descongelar os alimentos ao natural sempre que tiver tempo;
• Utilizar os suportes apropriados para aquecer dois pratos simultaneamente.
10 - Ar Condicionado
• Redução da incidência solar, por orientação adequada e sombreamento;
• Dar preferência aos do tipo split;
• Utilizar, preferencialmente, ventilação natural;
• Controlar a temperatura, sem perda do conforto térmico;
• Recuperação do calor para aquecimento de água.
2.2 - Sistemas Alternativos de Geração de Energia Limpa para Empreendimentos
Imobiliários
2.2.1 - Energia Eólica
O ponto de partida para a geração e utilização da energia eólica inicia-se pelo entendimento
da origem de todo processo: o vento.
O vento já é conhecido pela humanidade desde a época em que era utilizado para girar as
pás dos moinhos. Atualmente, esse elemento da natureza ganhou maior notoriedade com a sua
utilização para geração de energia elétrica.
Para um melhor entendimento sobre o tema, é importante conhecer a origem do vento.
Tudo começa pela radiação solar, criando um aquecimento não uniforme da superfície terrestre.
Esse processo dá origem aos ventos que circulam no planeta terra.
O Brasil possui um grande potencial eólico, principalmente no litoral do nordeste, cujas
velocidades do vento tornam atrativos a implantação de parque eólicos em larga escala.
Através da Fig. 4, podemos identificar três tipos de aplicações para geração de energia
eólica: pequeno porte, com potência instalada até 10 KW, Intermediário, entre 10 e 250 KW e de
grande porte, cuja potência instalada é superior a 250 KW. As aplicações de pequeno porte são as
mais indicadas para utilização em empreendimentos imobiliários.
Figura 4 - Aplicação de Energia Eólica

Fonte: ELETROBRAS/CEPEL (2013)

O processo de conversão de energia eólica (cinética) em energia elétrica ocorre através de
aerogeradores, que, resumidamente, podemos dizer que é um equipamento que possui um gerador
elétrico integrado ao eixo de um cata-vento. A Fig. 5 demonstra o seu princípio de funcionamento.
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Para que a energia eólica seja rentável, sua instalação deve ocorrer em áreas de ventos
constantes. Além disso, é importante mencionar os benefícios e impactos que esse sistema de
geração de energia renovável proporciona.
Benefícios:
•
Não emite de gases tóxicos.
•
Não emite material particulado em suspensão.
•
Não gera lixo radioativo.
•
Diminui a queima de combustíveis fósseis.
Impactos:
•
Colisões com Aves, principalmente nos equipamentos de pequeno porte.
•
Erosão pode ser causada, em solos arenosos, pela turbulência causada pelos
aerogeradores.
•
Nas proximidades dos parques eólicos é detectada poluição sonora, devido ao
ruído produzido. Alguns também consideram a poluição visual;
•
Ocupação de área para sua instalação.
Figura 5 - Principio de funcionamento de um Aerogerador

Fonte: ELETROBRAS/CEPEL (2013)

A energia eólica vem ganhando espaço junto às unidades consumidoras devido a
implantação em dezembro de 2015, do Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de
Energia Elétrica (ProGD), do Ministério das Minas e Energia (www.mme.gov.br). Esse programa
incentiva a implantação de aerogeradores pelas unidades consumidoras, criando o conceito de
geração distribuída, integrando o sistema próprio a rede de distribuição de energia, objetivando a
implementação do conceito de crédito de energia excedente para uso futuro.
2.2.2 - Energia Solar Térmica
O uso dessa forma de energia implica em saber captá-la e armazená-la. Para esse propósito,
utilizam-se os coletores solares.
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Os coletores solares são aquecedores de fluidos (líquidos ou gasosos) e são classificados
em coletores concentradores e coletores planos em função da existência ou não de dispositivos de
concentração da radiação solar. O fluido aquecido é mantido em reservatórios termicamente
isolados até o seu uso final (água aquecida para banho, ar quente para secagem de grãos, gases
para acionamento de turbinas, etc.). Os coletores solares planos são, hoje, largamente utilizados
para aquecimento de água em residências, hospitais, hotéis, etc. devido ao conforto proporcionado
e a redução do consumo de energia elétrica.
O efeito fototérmico consiste na captação da Irradiação Solar e conversão direta em calor.
É o que ocorre com os Sistemas de Aquecimento Solar que utilizam os Coletores Solares como
dispositivo de captação energética.
Os Sistemas de Aquecimento Solar estão difundidos no Brasil, principalmente devido à sua
tecnologia mais simples e aos bons preços. São ótimos complementos aos sistemas fotovoltaicos,
pois fornece de maneira eficaz e barata, a energia necessária ao aquecimento da água para uso
sanitário, aquecimento de piscinas e climatização ambiente.
Coletor solar: A radiação solar pode ser absorvida por coletores solares, principalmente
para aquecimento de água a temperaturas relativamente baixas (inferiores a 100ºC). O uso dessa
tecnologia ocorre predominantemente no setor residencial, mas há demanda significativa e
aplicações em outros setores, como edifícios públicos e comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis
e similares. Esse sistema de aproveitamento térmico da energia solar, também denominado
aquecimento solar ativo, envolve o uso de um coletor solar discreto que é instalado normalmente
no teto das residências e edificações. Devido à baixa densidade da energia solar que incide sobre
a superfície terrestre, o atendimento de uma única residência pode requerer a instalação de vários
metros quadrados de coletores.
Para o suprimento de água quente de uma residência típica (três ou quatro moradores), são
necessários cerca de 4 m2 de coletor. Um coletor solar plano é apresentado na Fig. 6.
Figura 6 - Sistema de aquecimento solar

Fonte: BLUE-SOL (2015)
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2.2.3 - Energia Solar Fotovoltaica
A energia solar fotovoltaica começou a ganhar notoriedade quando o físico francês
Edmond Bequerel, em 1839, observou o aparecimento de uma diferença de potencial elétrico nos
extremos de um semicondutor, quando esse absorveu a luz visível. Descobriu-se, nesse momento,
o "efeito fotovoltaico" (Fig. 7).`
Figura 7 - Efeito Fotovoltaico

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)

Esse efeito é o ponto de partida para a concepção das células fotovoltaicas (Fig. 8), cuja
combinação de várias dessas células dá origem ao módulo (painel) fotovoltaico.
Figura 8 - Célula Fotovoltaica

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)

O tipo mais difundido no Brasil é o módulo policristalino, de custo mais atrativo, apesar
de sua eficiência ser inferior ao módulo monocristalino (Fig. 9).

Página 13 de 27

Figura 9 - Módulo (Painel) Fotovoltaico

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)

O módulo fotovoltaico é o dispositivo que, através de suas células, capta a energia luminosa
e converte em energia elétrica, com corrente e tensão contínua. A Tab. 1 abaixo descreve alguns
dados elétricos (potência, tensão e corrente) característicos de painéis fotovoltaicos.
Tabela 1 - Dados elétricos de um painel fotovoltaico

Fonte: DataSheet do fabricante AXITEC (2016)
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Utilizando-se os módulos fotovoltaicos e adicionando-se outros equipamentos, tais como:
controlador de carga, bateria e inversor para a captura da radiação solar e transformação dessa
energia em eletricidade, criam-se os sistemas fotovoltaicos, cuja potência será maior quanto maior
for a combinação de módulos fotovoltaicos.
Os sistemas fotovoltaicos podem ser implantados em qualquer localidade que tenha
radiação solar suficiente. Estes não utilizam combustíveis, não possuem partes móveis, e por serem
dispositivos de estado sólido, requerem menor manutenção. Durante o seu funcionamento não
produzem ruído acústico ou eletromagnético, e tampouco emitem gases tóxicos ou outro tipo de
poluição ambiental (Alvarenga, 2016).
Essas características demonstram uma enorme atratividade para empreendimentos
imobiliários existentes e para novos projetos de edificações.
Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em sistemas isolados (off grid), sistemas
híbridos e sistemas conectados à rede (on grid).
Sistema Isolados ou off grid (Fig. 10) são sistemas que não possuem conexão com a rede
da concessionária de energia. Dessa forma, o excedente de energia produzido deve ser armazenado
para uso futuro. Normalmente nesses casos utilizam-se baterias para esse fim.
Figura 10 - Sistema Fotovoltaico Isolado

Fonte: Adaptado de ANEEL: Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2005, p. 37)

Sistemas híbridos (Fig. 11) são aqueles que, desconectado da rede convencional, apresenta
várias fontes de geração de energia como, por exemplo: turbinas eólicas, geração diesel, módulos
fotovoltaicos entre outras. A utilização de várias formas de geração de energia elétrica torna-se
complexo na necessidade de otimização do uso das energias. É necessário um controle de todas as
fontes para que haja máxima eficiência na entrega da energia para o usuário.
Figura 11 - Sistema Híbrido

Fonte: CRESESB (2013)
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Sistema conectados à rede ou on grid (Fig. 12). São aqueles aonde a geração de energia
fotovoltaica é conectada à rede de distribuição, permitindo que o excedente de energia produzida
seja transferida para a rede, com utilização futura. Esse sistema não precisa armazenar sua energia
gerada. É o sistema mais adequado para ser utilizado em empreendimentos imobiliários.
Através do Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica
(ProGD), do Ministério das Minas e Energia, esse sistema está se difundindo rapidamente.
Figura 12 - Sistema Interligado à Rede - ON GRID

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)

A Fig. 13 abaixo especifica os componentes envolvidos, desde a captação de energia pelos
módulos fotovoltaicos até o equipamento inversor, cuja função é transformar a corrente contínua
em corrente alternada, na frequência de 60 Hz, permitindo a conexão do sistema própria de geração
da unidade consumidora ao sistema de distribuição da concessionária de energia.
Figura 13 - Componentes de um sistema Fotovoltaico on-grid

Fonte: BLUE SOL (2015)
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A Fig. 14 ilustra diversos modelos de inversores, para ligações monofásicas e trifásicas.
Figura 14 - Inversores marca Fronius

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)

As vantagens do uso da energia solar fotovoltaica são incontestáveis, principalmente
quando conectada ao sistema de distribuição da concessionária de energia (ON-GRID). Podemos
elencar algumas:
• Fonte de energia inesgotável e disponível para todos;
• Geração distribuída de baixo impacto ambiental, contribuindo positivamente de forma
significativa para o meio ambiente;
• Sistema de alta confiabilidade. Não possuem parte móvel e estão poucos sujeitos e ventos
fortes e descargas atmosféricas;
• Sistemas modulares, com possibilidade de expansão com acréscimo de placas;
• Autonomia;
• Inexistência de emissão de poluentes durante a geração de eletricidade;
• Possibilidade de adoção de crédito de energia junto a concessionária (sistema On-Grid).

3.

METODOLOGIA

Para que uma percepção seja eficiente sobre o estudo, a pesquisa apresenta métodos para
uma melhor compreensão de como essa abordagem foi feita. Na interpretação dos dados foi
aplicada a pesquisa bibliográfica, que é conduzida a partir do levantamento de referências teóricas
já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, curso
de energia fotovoltaica, resoluções normativas da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
programa de desenvolvimento de geração distribuída de energia elétrica do Ministério das Minas
e Energias, catálogos e manuais de fabricantes e páginas de web sites.
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4.

ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

4.1 - Apresentação
Conforme informado na introdução desse trabalho, a Resolução Normativa 482/2012 da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabelece, entre outras coisas, as condições
gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de
energia elétrica. Com a sua atualização para a Resolução Normativa 687/2015, cria-se um novo
cenário para o Brasil e torna mais atrativo às unidades consumidoras a instalação de sistemas
fotovoltaicos (painéis solares e inversor de corrente) para gerar sua própria energia e utilizar-se de
créditos da parte excedente junto à concessionária, para uso futuro. As novas regras começaram a
valer a partir de 01/03/2016.
Junta-se a isso a criação em 15 de dezembro de 2015 do "Programa de Desenvolvimento
da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD)", pelo Ministério das Minas e Energias, cujo
finalidade é promover ações de estímulo à geração de energia elétrica, com base em fontes
renováveis. Percebe-se, então, que grandes mudanças ocorrerão a curto e médio prazo, com
envolvimento cada vez maior do governo e da sociedade em busca de fontes limpas e sustentáveis
para geração de Energia Elétrica.
Com isso, novas políticas e ações de estímulo para geração de energia distribuída serão
adotadas em 2016. Para empreendimentos Imobiliários, podemos destacar algumas alterações na
resolução normativa 482/2012 da ANEEL, que juntamente com as ações propostas pelo do ProGD
criam um interesse imediato para uso. São elas:
A) sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por
unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de
empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia
elétrica ativa;
B) empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela utilização
da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitua
uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam
uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do
proprietário do empreendimento, com microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as
unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades
contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de
propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento;
C) geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma
área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física
ou jurídica, que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em
local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será compensada;
D) autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma
mesma pessoa jurídica, incluídas matriz e filial, ou pessoa física que possua unidade consumidora
com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras,
dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada.
4.2. - Dimensionamento para Geração de Energia Fotovoltaica para Geração de Energia
Fotovoltaica Conectada á Rede (ON-GRID)
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Para o dimensionamento de um sistema fotovoltaico de uma unidade consumidora
integrada à rede da concessionária de energia (sistema ON-GRID), algumas premissas devem ser
adotadas para o êxito do projeto. São elas: radiação solar, eficiência do módulo fotovoltaico,
produtividade e análise do entorno,
4.2.1 - Radiação Solar
Um dos aspectos para dimensionamento do sistema fotovoltaico diz respeito a radiação
solar sobre o módulo fotovoltaico (Fig. 15). Pela figura, podemos verificar que a radiação solar
varia entre 4 a 6 KWh/m2/dia. Na prática, utiliza-se um valor médio de 5 KWh/m2/dia.
Essa radiação solar informa que, em um dia claro, houve uma incidência de sol máximo de
1.000 W/m2, por 5 horas.
Figura 15 - Radiação Solar no Brasil

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)

4.2.2 - Eficiência do Módulo Fotovoltaico
A grandeza "Eficiência" nos dá uma ideia da quantidade de energia que uma placa
fotovoltaica pode absorver, considerando uma área de 1 m2. Na Fig. 16 podemos observar que um
módulo fotovoltaico do fabricante AXITEC possui eficiência entre 15,37% e 15,98%.
Eficiência = Pmax/ Radiação x área)
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Se consideramos uma potência máxima de 250 W de uma placa de 1 m x 1,675 m, com
radiação de 1.000 W/m2, podemos encontrar e eficiência da placa em torno de 15%. Isso significa
que em uma área de 1 m2, ocorre uma absorção de 15% da radiação solar.
Figura 16 - Dados de fábrica da placa solar AXITEC

Fonte: DataSheet AXITEC

4.2.3 - Produtividade
A produtividade relaciona a energia anual gerada e a potência nominal instalada (Fig. 17).
Esse valor está diretamente relacionado com as áreas determinadas pelo mapa de irradiação.
Figura 17 – Produtividade média anual

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)
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4.2.4 - Análise do Entorno
Outro ponto de extrema importância no dimensionamento de sistema fotovoltaicos é a
análise do entorno aonde será implantado o projeto. Na Fig. 18 identificam-se pontos de
sombreamento que irão comprometer a eficiência do sistema.
Assim, devemos estar atentos as repostas das seguintes perguntas:
• Há radiação disponível?
• Há espaço disponível para instalação dos Módulos?
• Haverá sombreamento nos Módulos/Strings?
• O local da instalação possui resistência estrutural compatível?
• Qual a orientação e inclinação dos Módulos?
• Qual o tipo de Suporte Adequado?
• A cobertura permite acesso na instalação
• Permite a adequada vedação?
• Quais são os impactos visuais e estéticos?
• Qual a topografia do lugar?
• Quais são as condições climáticas?
Figura 18 – Sombreamento

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)

4.3 - Exemplo de Aplicação
Para um melhor entendimento sobre os conceitos relevantes para a determinação do
dimensionamento de um sistema fotovoltaico ON-GRID, ou seja, conectada a rede de distribuição
da concessionária, concentrando-se aqui apenas na especificação das placas solares e no inversor
de corrente. Um sistema fotovoltaico completo inclui sistema de proteção (aterramento), quadros,
cabos, etc.
Suponha que o local escolhido seja uma unidade residencial localizada em Vitória-ES (Fig.
19).

Página 21 de 27

Figura 19 - Unidade residencial em Vitória-ES

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)

A Tab. 2 abaixo informa o consumo médio anual dessa residência. Obervar que a energia
compensável é de 452 KWh/mês. Isso ocorre porque, para padrão bifásico, o custo de
disponibilidade refere-se a 50 KWh/mês, ou seja, independente do consumo a unidade
consumidora paga esse valor.
Tabela 2 - Histórico de consumo de unidade residencial

Fonte: Conta de energia elétrica em uma residência da cidade de Vitória-ES (2016)

A energia compensável, ou seja, aquela que pode ser abatida da minha conta de energia é
de 452 KWh/Mês.
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DIMENSIONAMENTOS:
A) PLACAS FOTOVOLTAICAS
Considerando que cada placa gera 250 W, que a quantidade de horas de sol pleno por dia
equivale a 5 horas por dia e que a eficiência da placa gira em torno de 0,8, podemos estimar a
geração de energia de uma placa, em um mês e:
Rendimento da placa (KWh/mês) = 250 W x 5 H x 30 dias x 0,8
Rendimento = 30,00 KWh/mês/placa
=> Para atender a geração de 452 KWh/mês, serão necessárias 15 placas (452/30) fotovoltaicas.
B) INVERSOR
Observando a Fig. 20, podemos encontrar no mapa de irradiação a produtividade média
anual (Y) da região do Espírito Santo (área 5 da mapa de irradiação).
Yanual = Kwh/KWp
Para achar a potência nominal do inversor (KWp), basta dividir a previsão de consumo
anual da residência pela produtividade anual da região.
Sendo:
Yanual = 1.260 (área 5 do mapa da Fig. 17)
Temos:
KWp = Kwh (ano) / Yanual
Logo:
KWp = 452 Kwh x 12 mêses / 1260 => KWp = 4,3
=> Especificação do inversor : Potência nominal = 4 KWp e Tensão = 220 V
Figura 20 - Mapa de Irradiação

Fonte: Curso de Instalação de Gerador Fotovoltaico Residencial ON GRID (2016)
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4.4 - Casos Reais de Sistemas Fotovoltaicos Utilizados em Empreendimentos Imobiliários
Para demonstrar a flexibilidade na aplicação de sistemas fotovoltaicos, abaixo seguem
algumas aplicações do seu uso. A Fig. 21 ilustra a instalação de sistemas fotovoltaicos em unidades
prediais. Neste caso pode-se gerar energia no modelo de condomínio, aonde a energia é repartida
entre os condôminos.
Figura 21 - Sistema fotovoltaico em prédio residencial

Fonte: Google (2016)

A casa abaixo (Fig. 22) possui um sistema fotovoltaico do tipo on grid, ou seja, conectada
à rede de distribuição da concessionária de energia. Com isso, parte da energia que não é
consumida é injetada na rede e pode ser utilizado posteriormente, no prazo de 5 anos, conforme a
resolução normativa em vigor da agência nacional de energia elétrica (ANEEL).
Figura 22 - Sistema fotovoltaico em casa residencial

Fonte: Google (2016)
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A Fig. 23 apresenta o conceito de lote solar, um mercado virtual de usinas compartilhadas
no qual através das novas regras da agência nacional de energia elétrica (ANEEL), existe a
permissão de geração remota e compartilhada de energia renovável.
Figura 23 - Sistema fotovoltaico em um lote solar

Fonte: Google (2016)

Uma aplicação de sistemas fotovoltaicos também pode ser encontradas em
estacionamentos (Fig. 24). Além de permitir que os automóveis fiquem na sombra, a área de
cobertura é utilizada para geração de energia limpa.
Figura 24 - Sistema fotovoltaico em estacionamentos

Fonte: Google (2016)
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A primeira Biblioteca a gerar energia fotovoltaica no País foi a do Rio de Janeiro (Fig. 25).
O sistema funciona conectado à rede da concessionária de energia. Possui uma capacidade
instalada de 38,88 Kwp, com 168 módulos fotovoltaicos. Sua capacidade anual de geração de
energia é de 51,5 MWh. Considerando uma vida útil de 25 anos, serão compensados a emissão de
132,5 toneladas de CO2 na atmosfera.

Figura 25 - Sistema fotovoltaico instalado na Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: Revista de Eficiência Energética da Light (2012)

Uma aplicação que também tem grande aceitação é a sua instalação em shoppings, galpões
industriais ou de logística (Fig. 26). São locais que possuem características que vão de encontro a
aplicação do sistema: possuem grandes coberturas, consomem bastante energia elétrica e tem uma
grande área privativa, minimizando os efeitos negativos de sombreamento do entorno do sistema
fotovoltaico.
Figura 26 - Sistema fotovoltaico instalado em galpão

Fonte: Google (2016)
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5.

CONCLUSÃO

A utilização de fontes alternativas de energia, tais como eólica e solar fotovoltaica, vem
tomando grandes proporções no Brasil. Para implementação em empreendimentos imobiliários,
grande destaque deve ser dado a energia solar fotovoltaica, devido as suas características de
implantação e integração ao sistema de distribuição da concessionária de energia.
Com a modernização da resolução normativa 482/12 para a resolução normativa 687/15 da
ANEEL, foi criado uma inovação para instalação de energia distribuída em condomínios. Com
isso, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos, em percentagens definidas pelos
próprios consumidores. Ou seja, o empreendimento imobiliário pode instalar um sistema
fotovoltaico conectado à rede da concessionária e os benefícios podem ser divididos entre as
unidades do empreendimento.
A popularização do uso da energia solar fotovoltaica ganhou um grande estímulo com a
implantação em 15/12/2015 do Programa de Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), do
Ministério das Minas e Energia.
É de grande importância a divulgação do tema para projetistas de empreendimentos
imobiliários. Dessa forma, os projetos já poderiam ser concebidos com a inclusão desse novo
conceito, proporcionando à edificação uma oportunidade de uso de energia limpa e infinita, que
contribui positivamente para a redução de impactos para o meio ambiente. Vale também ressaltar
que esse tipo de ação é muito bem vinda para o processo de certificação da edificação, agregando
valor ao empreendimento.
Empreendimentos imobiliários já construídos devem efetuar estudos de viabilidade para
implantação de geração distribuída com sistemas fotovoltaicos, pois existem incentivos do
governo, tais como isenção de tributos sobre a energia excedente que será consumida
posteriormente.
A promoção de palestras pelas entidades competentes para divulgação do ProGD é muito
importante para que as unidades consumidoras dos empreendimentos saibam dos benefícios
referente a implantação da geração distribuída, como, por exemplo: redução da conta de luz, valor
do investimento para instalar o sistema cada vez mais baixo, com retorno mais rápido,
aproveitamento do potencial solar do Brasil e geração de energia do século XXI, como fonte limpa,
renovável e sustentável.
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